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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Χαλκίδα, πρωτεύουσα του νησιού Εύβοια, είναι µια πανέµορφη πόλη, ξακουστή 

για το φαινόµενο της παλίρροια στον πορθµό του Ευρίπου. Κοσµοπολίτικο αγαπηµένο 

κέντρο η Χαλκίδα, σύγχρονο θέρετρο µε έντονη νυχτερινή κοσµική ζωή, χτισµένη 

αµφιθεατρικά τόσο στην Ευβοϊκή όσο και στη Βοιωτική ακτή, περιλαµβάνει νεοκλασικά 

κτίρια, παλιά αρχοντικά µε πλακόστρωτες πλατείες, µεγαλοπρεπείς µεγάλης ιστορικής 

σηµασίας εκκλησίες και αποτελεί πόλο έλξης για κάθε επισκέπτη. Την πόλη αυτή που 

τόσο λατρεύουµε, θελήσαµε κι εµείς η Β΄ τάξη του 2
ου
  ∆ηµοτικού Σχολείου Χαλκίδας 

να γνωρίσουµε καλύτερα µέσα από το πιλοτικό πρόγραµµα: «Οικο-περίπατοι». Μαζί µε 

τα παιδιά χαράξαµε τρεις οικο-διαδροµές. Μέσα απ΄ αυτές, γνωρίσαµε το περίεργο και 

σπάνιο φαινόµενο της παλίρροιας που πραγµατοποιείται µε την αλλαγή της 

κατεύθυνσης του θαλάσσιου νερού, άλλοτε προς το βορρά και άλλοτε προς το νότο, 

κάθε έξι ώρες. Επίσης γνωρίσαµε και µάθαµε  πολλά για τα ιστορικά µνηµεία της πόλης 

µας και παράλληλα υπήρχε και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Οι µαθητές έκαναν 

µια µικρή έρευνα για τον εντοπισµό περιβαλλοντικών προβληµάτων, τα αποτελέσµατα 

της οποίας ανακοινώθηκαν στο ∆ήµαρχο της πόλης µας. Επίσης εκφράστηκαν 

δηµιουργικά µέσα από τη ζωγραφική, τα τραγούδια και τα θεατρικά δρώµενα.  

 

ΛΕΞΕΙΣ  ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Χαλκίδα, οικοδιαδροµές, φαινόµενο της παλίρροιας, Γέφυρα του  

Ευρίπου, κτίρια, πράσινο, κυκλοφοριακό, απορρίµµατα 
 

*Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε και προτάθηκε για εφαρµογή στα σχολεία του νοµού Εύβοιας 

και συντονίζεται από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Α/θµιας Εκπ/σης κα 

Θάλεια Καλαµπαλίκη. 
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ΣΚΟΠΟΣ  -  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Σκοπός  του  προγράµµατος  είναι  να  γνωρίσουν  οι  µαθητές  τον  ευρύτερο  

χώρο  που  περιβάλλει  το  σχολείο  τους  και  την  πόλη  µας  τη  Xαλκίδα. 

• Να  εξερευνήσουν  κοντινές  διαδροµές. 

• Να  γνωρίσουν  τα  αξιοθέατα  της  πόλης  µας  και  να  µάθουν  την  ιστορία  

τους. 

• Να  ανακαλύψουν  την  πραγµατική  περιβαλλοντική  εικόνα  της  περιοχής  

τους. 

• Να  εκφραστούν  δηµιουργικά  µέσα  από  τη  µουσική,  τη  ζωγραφική,  το  

θέατρο. 

• Να  εργαστούν  σε  οµάδες. 

• Να  πραγµατοποιήσουν  περιβαλλοντική  δράση. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η  µέθοδος  που  χρησιµοποιήθηκε  για  την  υλοποίηση  του  προγράµµατος  

είναι  η  µελέτη  πεδίου.  Η  µελέτη  πεδίου  (field  trips/studies)  είναι  µια  

προσχεδιασµένη  δραστηριότητα  που  πραγµατοποιείται  σε  µαθησιακό  περιβάλλον  

το  οποίο  βρίσκεται  έξω  από  τη  συµβατική  αίθουσα  διδασκαλίας.  Πρόκειται  για  

οργανωµένη  µετάβαση  των  µαθητών  από  τον  εκπαιδευτικό,  σε  τόπο  που  

βρίσκεται  πολύ  κοντά  στο  σχολείο  ενώ  κριτήριο  για  την  επιλογή  της  

τοποθεσίας  προορισµού  αποτελεί  η  πολιτιστική  ή  η  περιβαλλοντική  αξία  της  

και  η  ψυχαγωγική  δυνατότητα  που  προσφέρει.  Στη  µελέτη  πεδίου,  η  

ερευνητική  διαδικασία  που  λαµβάνει  χώρα,  συντελεί  έτσι  ώστε  ο  µαθητής  να  

αποκτήσει  νέες  εµπειρίες  και  γνώσεις,  να  αναπτύξει  ικανότητες  και  να  

διαµορφώσει  αξίες  και  στάσεις  για  την  οικοδόµηση  ενός  αειφόρου  µέλλοντος. 

 Για  την  αποτελεσµατικότητα  της  τεχνικής  της  µελέτης  πεδίου  στην  ΠΕ  

έχουν  γίνει  πολλές  έρευνες  που  αποδεικνύουν  τη  χρησιµότητά  της  στη  

διασαφήνιση  περιβαλλοντικών  εννοιών,  στην  κατανόηση  περιβαλλοντικών  

προβληµάτων  και  στη  διαµόρφωση  στάσεων  και  αξιών  (Hove  &  Disinger,  

1988).  Οι  µελέτες  πεδίου  ενθαρρύνουν  τη  µάθηση  (Kern  &  Karpenter,  1986)  

και  επιτρέπουν  στους  µαθητές  να  αναπτύξουν  δεξιότητες  (Mackenzie  &  White,  

1981).  Επίσης  οι  µαθητές  διαµορφώνουν  θετικές  στάσεις  και  συµπεριφορές  για  

τις  φυσικές  επιστήµες  και  τα  περιβαλλοντικά  θέµατα  (Bitgood,  1989)  και  

αποκτούν  ενδιαφέρον  για  σχετικά  επαγγέλµατα  καθώς  και  για  τον  τόπο  της  

επίσκεψης  (Κnapp,  2000).  

 Oι  Μatthews  &  Riley  (1955)  υποστηρίζουν  ότι  οι  δραστηριότητες  έξω  από  

την  τάξη  βοηθούν  στην  ανάπτυξη  της  περιβαλλοντικής  συνείδησης.  Η  εµπλοκή  

των  µαθητών  σε  δραστηριότητες  στο  πεδίο,  συµβάλλει  στην  ανάπτυξη  

ενδιαφέροντος  για  το  περιβάλλον,  ενώ  παράλληλα  τους  παρακινεί  να  µάθουν  

περισσότερα  για  τη  φύση.  Οι  Ford  &  Blanchard  (1993)  υποστηρίζουν  ότι  οι  

δραστηριότητες  στο  πεδίο,  µπορούν  να  δηµιουργήσουν  µία  αρχική  

ευαισθητοποίηση  για  το  περιβάλλον,  το  πρώτο  και  σηµαντικό  βήµα  έτσι  ώστε  

να  κατανοήσουν  τις  ιδιαιτερότητες  του  τοπικού  περιβάλλοντος,  των  

περιβαλλοντικών  προβληµάτων  και  της  αναγκαιότητας  ανάληψης  δράσης  για  

την  προστασία  και  διατήρησή  του.   

Οι  Howe  &  Disinger  (1988)  θεωρούν  κατάλληλη  τεχνική  τη  µελέτη  πεδίου  

στην  ΠΕ,  διότι  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  άνοιγµα  του  σχολείου  στην  κοινωνία.  

Τα  σχολεία  µπορούν  ν’  αναπτύξουν  προγράµµατα  συνεργασίας  µε  µη  

κυβερνητικές  οργανώσεις  και  άλλους  φορείς  της  περιοχής  τους. 



4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008 

Ο  σχεδιασµός  και  η  υλοποίηση  µιας  µελέτης  πεδίου  στην  ΠΕ  περιλαµβάνει  

τρία  ανεξάρτητα  στάδια  που  όµως  το  καθένα  συνδέεται  άµεσα  µε  τα  υπόλοιπα  

(Orion  &  Hofstein,  1994,  Orion,  1993).  Tα  στάδια  αυτά  είναι:  το  στάδιο  της  

προετοιµασίας,  της  εργασίας  στο  πεδίο  και  της  σύνθεσης  -  παρουσίασης. 

1
ο
  στάδιο:  Προετοιµασία:  Στο  στάδιο  αυτό  ο  εκπαιδευτικός  µπορεί  να  κάνει  

µια  προβολή  στην  τάξη  ή  να  παρουσιάσει  κάποιες  φωτογραφίες  σχετικά  µε  την  

περιοχή  της  µελέτης  για  να  διεγείρει  το  ενδιαφέρον  των  µαθητών.  Μπορεί  

επίσης    να  πραγµατοποιήσει  ο  ίδιος  µια  επίσκεψη  στο  «προς  µελέτη  πεδίο»,  

προκειµένου  να  λάβει  χρήσιµες  πληροφορίες  για  την  περιοχή  και  να  

εξοικειωθεί  µ’  αυτή.  Επίσης  και  οι  µαθητές  µπορούν  να  εµπλακούν  στο  

σχεδιασµό  της  µετακίνησης,  ετοιµάζοντας  κάποιο  χάρτη  ή  διαβάζοντας  κάποιο  

άρθρο  για  το  προς  µελέτη  πεδίο.  ∆ιαµορφώνει  διδακτικό  υλικό  ΠΕ  (φύλλα  

εργασίας  µε  δραστηριότητες)  για  την  ενεργό  εµπλοκή  των  µαθητών  στο  πεδίο.  

Προετοιµάζει  κατάλογο  υλικών  που  απαιτούνται  και  εξασφαλίζει  συνεργασίες  

µε  άτοµα  και  φορείς.  Πριν  την  επίσκεψη  στην  περιοχή,  συζητά  µε  τους  

µαθητές  στην  τάξη  για  το  αντικείµενο  της  εργασίας,  τους  σκοπούς  και  τους  

στόχους,  τη  διάρκεια  της  επίσκεψης,  τα  υλικά  και  τις  δραστηριότητες  που  θα  

υλοποιηθούν,  τις  πηγές  πληροφόρησης  που  θα  χρησιµοποιηθούν,  την  κατάλληλη  

ενδυµασία  και τη  διαµόρφωση  κανόνων  συµπεριφοράς. 

2
ο
  στάδιο  Εργασία  στο  πεδίο:  Στο  στάδιο  αυτό  οι  µαθητές  σε  οµάδες  ή  και  

ατοµικά  αναλαµβάνουν  να  υλοποιήσουν  συγκεκριµένες  δραστηριότητες  που  

πραγµατοποιούνται  έξω  από  την  τάξη.  (Orion,  1993).  Oι  δραστηριότητες  

ποικίλλουν  και  το  είδος  τους  εξαρτάται  κάθε  φορά  από  τους  στόχους  που  

έχουν  τεθεί  και  τις  δυνατότητες  του  πεδίου. 

3
ο 
 στάδιο:  Σύνθεση  των  εργασιών  -  Ανατροφοδότηση:  Μετά  την  εργασία  στο  

πεδίο  ακολουθεί    η  εργασία  στην  τάξη,  η  οποία  περιλαµβάνει  επεξεργασία  των  

στοιχείων  που  έχουν  συλλέξει  οι  µαθητές  και  καταλήγει  στη  σύνθεση  (ανάλυση  

και  ερµηνεία)  των  δεδοµένων  που  συγκεντρώθηκαν.  Οι  µαθητές  µπορούν  να  

συντάξουν  µια  αναφορά  στην  οποία  να  εκθέτουν  τα  βασικότερα  σηµεία  της  

επίσκεψης,  να  συνθέσουν  ένα  φυλλάδιο  εµπλουτίζοντάς  το  µε  φωτογραφίες,  

διαγράµµατα,  σκίτσα  ή  απλά  να  εκθέσουν  το  υλικό  που  συγκέντρωσαν 

χρησιµοποιώντας  γραπτά  κείµενα.  Επίσης  οι  µαθητές  µπορούν  να  παρουσιάσουν  

τις  εργασίες  τους  στην  τάξη  ή  σε  µαθητές  άλλων  τάξεων.  Στο  τέλος  γίνεται  

σχολιασµός  και  αξιολόγηση  της  επίσκεψης,  προκειµένου  να  υπάρχει  

ανατροφοδότηση. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Koρµός  του  συγκεκριµένου  προγράµµατος  αποτέλεσαν  οι  οικοδιαδροµές  που  

χαράξαµε  µε  τα  παιδιά.   Για  κάθε  διαδροµή  υπήρξε  η  φάση  της  προετοιµασίας  

η, φάση  της  εργασίας  στο  πεδίο   και  η  φάση  της  σύνθεσης  της  εργασίας - 

ανατροφοδότησης. 

Στη  φάση  της  προετοιµασίας  κάναµε  µια  προβολή  βιντεοταινίας  µε  θέµα  

την  πόλη  µας  τη  Χαλκίδα.  Επίσης  παρουσιάσαµε  και  φωτογραφίες  από  

διάφορα  µέρη  της  πόλης  µας..  Οι  µαθητές  µελέτησαν  το  χάρτη  της  πόλης  µας  

και  µαζί  χαράξαµε  τις  διαδροµές  που  θα  ακολουθούσαµε.  Οι  µαθητές  

οργανώθηκαν  σε οµάδες  και  έγινε  κατανοµή  αρµοδιοτήτων.  ∆όθηκαν  τέσσερα  

ερωτηµατολόγια  σχετικά  µε  τα  κτίρια  της  πόλης,  το  πράσινο,  το  κυκλοφοριακό  

και  τα  σκουπίδια,  ένα  σε  κάθε  οµάδα. Στη  συνέχεια  έγινε  συζήτηση  για  το  

αντικείµενο  της  εργασίας,  τους  σκοπούς,  τους  στόχους,  τα  υλικά  που  θα  

χρησιµοποιούσαν,  τις  δραστηριότητες  που  θα  επακολουθούσαν,  τη  διάρκεια  της  
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επίσκεψης,  τις  πηγές  πληροφόρησης,  τον  κατάλληλο  ρουχισµό  και  επίσης  

δόθηκαν  οδηγίες  σε  θέµατα  ασφάλειας.   

Στη  φάση  της  εργασίας  στο  πεδίο,  οι  µαθητές  ακολούθησαν  το  µονοπάτι  

των  αισθήσεων  (βλέπω,  ακούω,  µυρίζω,  αισθάνοµαι).  Xωρισµένοι  σε  οµάδες,  

έκαναν  καταγραφή  κτιρίων,  µνηµείων,  πρασίνου,  κυκλοφοριακής  κίνησης,  

απορριµµάτων.  Παράλληλα  οι  µαθητές  έµαθαν  την  ιστορία  του  κάθε  κτιρίου  ή  

µνηµείου  της  πόλης  µας.  Επίσης  επεσήµαναν  περιβαλλοντικά  προβλήµατα  κι  

ευαισθητοποιήθηκαν  για  την  επίλυσή τους.    

Στη  φάση  της  σύνθεσης  των  εργασιών  -  ανατροφοδότησης,,  η  κάθε  οµάδα  

επεξεργάστηκε  τα  στοιχεία  που  συγκέντρωσαν  οι  µαθητές  και  κατέληξαν  στην  

ανάλυση  και  ερµηνεία  των  δεδοµένων.  Η  κάθε  οµάδα  ανακοίνωσε  στις  άλλες  

οµάδες  τα  συµπεράσµατά  της  και  πρότειναν  λύσεις.  Στη  συνέχεια  απεικόνισαν  

τις  εµπειρίες  τους  µε  ζωγραφική  και  δηµιουργία  ταµπλώ. 
 

 

 

   
 

Οι  διαδροµές  που  χαράξαµε  µε  τους  µαθητές  ήταν  οι  εξής: 

1
η
  Οικοδιαδροµή:  Περιήγηση  στη  γειτονιά  µας.  Περπατήσαµε  στους  

δρόµους  της  γειτονιάς  µας,  γνωρίσαµε  τις  ονοµασίες  των  δρόµων,  τις  

υπηρεσίες  της,  τα  καταστήµατα,  τις  πλατείες,  τα  πάρκα  και  µιλήσαµε  µε  τους  

φιλήσυχους  κατοίκους  της  για  τα  προβλήµατα  που  αντιµετωπίζουν. 

2
η
  Οικοδιαδροµή:  Περιελάµβανε:  Λαογραφικό  Μουσείο  Χαλκίδας,  Ναός  της  

Αγίας  Παρασκευής,  Σπίτι  της  Οδού  Παίδων,  Τζαµί,  Γέφυρα  του  Ευρίπου,  

∆ηµαρχείο,  Ξενοδοχείο  Παλίρροια,  ∆ικαστικό  Μέγαρο,  Αρχαιολογικό  Μουσείο. 

3
η
  Οικοδιαδροµή:  Περιελάµβανε:  Κριεζώτειο  (Ιστορικά  Αρχεία  του  

Κράτους),  Ναός  του  Αγίου  ∆ηµητρίου,  Ναός  του  Αγίου  Νικολάου,  Πλατεία  

του  Αγίου  Νικολάου,  ∆ηµοτική  Βιβλιοθήκη,  Κόκκινο  Σπίτι,  Σπίτι  µε  τ΄  

Αγάλµατα. 

Μέσα  από  τις  διαδροµές  αυτές, οι  µαθητές  γνώρισαν  τα  αξιοθέατα  της  

πόλης  µας,  έµαθαν  την  ιστορία  τους  και  ταυτόχρονα  έκαναν  έρευνα  

εντοπίζοντας  πιθανόν  περιβαλλοντικά  προβλήµατα. 

 

� Επίσκεψη  στο  Λαογραφικό  Μουσείο  Χαλκίδας,  όπου  παρακολουθήσαµε  και  

το  εκπαιδευτικό  πρόγραµµα  για  την  παρασκευή  του  ψωµιού. 
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� Επίσκεψη  στο  «Κόκκινο  Σπίτι»,  όπου  µιλήσαµε  µε  τον  Υπεύθυνο  για  την  

ιστορία  του  Σπιτιού. 

� Επίσκεψη  στη  Γέφυρα  του  Ευρίπου,  όπου  εκεί  µιλήσαµε  για  το  φαινόµενο  

της  παλίρροιας  και  τη  Γέφυρα  του  Ευρίπου. 

� Επίσκεψη  στους  ναούς  Αγία  Παρασκευή,  Άγιο  Νικόλαο,  Άγιο  ∆ηµήτριο  και  

στο  Τζαµί  της  πόλης  µας. 

� Επίσκεψη  στο  Κριεζώτειο,  όπου  ο  Υπεύθυνος  µας  ξενάγησε  στο  χώρο  όπου  

φυλάσσονται  τα  Γενικά  Αρχεία  του  Κράτους. 

� Επίσκεψη  στη  ∆ηµοτική  Βιβλιοθήκη  της  πόλης  µας,  όπου  η  Υπεύθυνη  µας  

ενηµέρωσε  για  τα  είδη  των  βιβλίων  που  διαθέτει  η  Βιβλιοθήκη,  τους  

χώρους  διαβάσµατος  και  τις  ώρες  λειτουργίας  της. 

� Επίσκεψη  στο  ∆ηµαρχείο  της  πόλης  µας  και  συνάντηση  µε  το  ∆ήµαρχο  της  

πόλης  µας  κο  Θανάση  Ζεµπίλη.  Οι  µικροί  µαθητές  ανακοίνωσαν  τα  

συµπεράσµατά  τους  από  την  έρευνα  που  έκαναν  για  τα  κτίρια,  το  πράσινο,  

το  κυκλοφοριακό  και  τα  σκουπίδια  στην  πόλη  µας  και  ζήτησαν  από  το  

∆ήµαρχο  να  δώσει  λύσεις  στα  περιβαλλοντικά  προβλήµατα.  Οι  µαθητές  

πρόσφεραν  στο  ∆ήµαρχο  ένα  µικρό  βιβλιαράκι  που  έφτιαξαν  οι  ίδιοι  µε  

ζωγραφιές  και  µηνύµατα  για  την  πόλη  µας. 

 

 

 
� Προβολή  βιντεοταινίας  µε  θέµα  την  πόλη  µας  τη  Χαλκίδα. 

� Συλλογή  καρτών  και  εικόνων  µε  την  παλιά  και  σύγχρονη  πόλη. 

� Κολλάζ  µε  θέµα  τη   γειτονιά  µας. 

� Κολλάζ  µε  θέµα  την  πόλη  µας,  τη  Χαλκίδα. 

� Ζωγραφική  πάνω  σε  µπλούζες  µε  θέµα  τη  Γέφυρα  του  Ευρίπου. 

� Θεατρικό  δρώµενο  µε  θέµα  το  φαινόµενο  της  παλίρροιας  στον  Πορθµό  του  

Ευρίπου  µε  τίτλο:  «Ο  Ευριπούλης  και  η  παρέα  του». 

� Τραγούδια:  «Ο  Ευριπούλης»,  «Η  Χαλκίδα». 

� ∆ιήγηση  θαλασσινών  παραµυθιών  του  συγγραφέα  Βαγγέλη  Ηλιόπουλου. 

� Κατασκευή   αναµνηστικού  και  αφίσας  για  την  ηµέρα  της  γιορτής  λήξης  του  

σχολικού  έτους.  

� Ανακοίνωση  στον  Τοπικό  Τύπο  για  την  επίσκεψη  στο  ∆ήµαρχο  της  πόλης  

και  τα  αποτελέσµατα  της  έρευνάς  µας. 

� Εκδήλωση  µε  το  συγγραφέα  Βαγγέλη  Ηλιόπουλο  για  τα  γενέθλια  του  ήρωα  

των  θαλασσινών  παραµυθιών  του,  τον  Τριγωνοψαρούλη. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην  αρχική  φάση   του  προγράµµατος  έγινε  καταγραφή  των  γνώσεων,  των  

εµπειριών,  του  ενδιαφέροντος  και  της  ευαισθητοποίησης  των  µαθητών  πάνω  

στο  θέµα.  (αρχική  αξιολόγηση).  Στη  συνέχεια  έγινε  επανέλεγχος  και  

ανατροφοδότηση  του  προγράµµατος.  Ελέγχθηκε   η  µέθοδος  και  οι  στόχοι  µε  

φύλλα  εργασίας   που  ετοιµάσαµε σε  συνεργασία  µε  τους  µαθητές.  

(διαµορφωτική  αξιολόγηση).  Σκοπός  της  τελικής  αξιολόγησης  είναι  ο  έλεγχος  

της  επιτυχίας  του  προγράµµατος.  Έγινε έλεγχος  των  αποκτούµενων  γνώσεων,  

αλλαγή  στάσεων  και  συµπεριφορών  και  εύρεση  λύσεων  του  προβλήµατος.  

Κατά  την  υλοποίηση  του  προγράµµατος  δε  συναντήσαµε  ιδιαίτερες  

δυσκολίες.  Η  µόνη  δυσκολία  ήταν  η  µετάβαση  των  µαθητών  σε  διάφορα  µέρη  

της  πόλης  µας  και  η  ασφάλειά  τους  Επισκέφτηκαν  τα  διάφορα  µέρη  της  πόλης  

µας  πεζοί  και  ήταν  αναµενόµενη  η  κόπωσή  τους. 

Μέσα  απ’  αυτό  το  πρόγραµµα  οι  µικροί  µαθητές  γνώρισαν  την  πόλη  τους,  

έµαθαν  πολλά  ιστορικά  στοιχεία  για  κάθε  κτίριο  και  µνηµείο  της  πόλης  τους,  

τις  πλατείες  της,  τις  οδούς  της.  Έγιναν  µικροί  ερευνητές  και  µέσα  από  την  

έρευνά  τους  ευαισθητοποιήθηκαν  για  τα  περιβαλλοντικά  προβλήµατα  της  πόλης  

µας,,  έτσι  ώστε  και  σαν  αυριανοί  πολίτες  να συµβάλλουν  δυναµικά  για  την  

επίλυσή  τυχόν  περιβαλλοντικών   προβληµάτων,  όχι  µόνο  για  τους  ίδιους  αλλά  

και  για  τις  µελλοντικές  γενιές. 

Πιστεύω  ότι  οι  στόχοι  του  προγράµµατος  επιτεύχθηκαν  σε  µεγάλο  βαθµό.  

Μέσα  από  το  πρόγραµµα  αυτό  αναπτύχθηκε  η  συνεργασία,  η  αµοιβαιότητα,  η  

οµαδικότητα,  η  πρωτοβουλία,  η  υπευθυνότητα  των  µαθητών.  Σε  κάθε  

δραστηριότητα  υπήρχε  ενθουσιασµός  και  το  κλίµα  ήταν  θετικό. 

Τα  προγράµµατα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  συµβάλλουν  στην  ολόπλευρη  

ανάπτυξη  της  προσωπικότητας  των  µαθητών  και  στη  διαµόρφωση  αυριανών  

πολιτών  ευαισθητοποιηµένων  στην  προστασία  του  περιβάλλοντος. 
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